ที่ สฟ. 013/56
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2556
เรื่อง
เรียน

การจายหุนปนผล และกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 ไดมีมติที่สําคัญ ดังนี้
1. ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 ของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
และไดพิจารณาฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประกอบดวยแลว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
ใหจัดสรรกําไรสะสมและจายปนผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 12.10 ลานบาท
2) จายปนผลในอัตราหุนละ 0.13889 บาท โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้
2.1 จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 146,242,830 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนในอัตรา 8 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน
146,242,830 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.125 บาทตอหุน ทั้งนี้ในกรณี
ที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงิน
สดแทนการจายเปนหุนปนผล ในอัตรา 0.125 บาทตอหุน เทานั้น
2.2 จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.01389 บาท หรือ คิดเปนจํานวนเงินไมเกิน
16.25ลานบาท เพื่อชําระภาษีหัก ณ ที่จายแทนผูถือหุน โดยผูถือหุนจะไมไดรับเงินสด
ในสวนนี้
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินปนผลในวันที่ 4 เมษายน 2556 และให
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปน
ผลในวันที่ 5 เมษายน 2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 เมษายน 2556
2. อนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 146,242,830 หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล
3. มีมติใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00 น.
ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ ชั้น 3 โรง 4 ศูนยการคาเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 และให

รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวม
ประชุมผูถือหุนในวันที่ 1 มีนาคม 2556 และกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจําป 2555 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจายปนผลและการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2555
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือ
จํานวน 12,450 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพื่อรองรับการจายปนผลตามวาระที่ 3
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิใหสอดคลองกับการลดทุน/เพิ่มทุน
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้
1. นางนันทิยา มนตริวัต
2. นางสไบทิพย สุนทรส
3. นายสมนึก
พจนเกษมสิน
4. นายวิเชฐ
ตันติวานิช
พิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขารับตําแหนงใหม จํานวน 3
ทาน ไดแก นางนันทิยา มนตริวัต นางสไบทิพย สุนทรส และ นายสมนึก พจนเกษม
สิน
และพิจารณาแตงตั้งกรรมการทานใหม คือ นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
ทดแทน นายวิเชฐ ตันติวานิช
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบดวย 12 ทาน ดังนี้
1. นายอรณพ จันทรประภา

ประธานกรรมการบริษัท

2. นายพงศกิจ สุทธพงศ

รองประธานกรรมการบริษัท

3. นายนพพร

กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

วิฑูรชาติ

4. นายสมนึก พจนเกษมสิน

กรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ (President)

5. นายกิตตินันท สํารวจรวมผล

กรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่การเงิน (CFO)

6. นายวิชา

กรรมการบริษัท

พูลวรลักษณ

7. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ
กรรมการบริษัท
8. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กรรมการบริษัท (กรรมการทานใหม)
9. นายชัย
จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ
10. นางนันทิยา มนตริวัต

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

11. นายเดช

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บุลสุข

12. นางสไบทิพย สุนทรส

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

และอนุมัติคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 6 ลานบาทตอป เทากับป 2549-2555
วารที่ 8

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ป 2556 พรอมกําหนดคาตรวจสอบบัญชี
แตงตั้งบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท ประจําป 2556 ซึ่งไดสอบบัญชีของบริษัทเปนระยะเวลา 7 ป และ
กําหนดคาสอบบัญชี 745,000 บาท เพิ่มขึ้น 3% จากป 2555

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจนเกษมสิน)
กรรมการผูจัดการ

